
VREG  

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT  

 

 

ANTWOORD  

op vraag nr. 2 van 16 mei 2018  

van ROB BEENDERS  

 

 

1. De VREG kan geen nachttarief invoeren op wettelijke feestdagen in Vlaanderen omdat 

dit in strijd zou zijn met de in het Energiebesluit opgenomen regeling betreffende de 
tijdstippen waarop het dag- of het nachttarief geldt. Artikel 3.1.34 van het 

Energiebesluit stelt dat de netbeheerder ervoor moet zorgen dat “het 

elektriciteitsverbruik van elke afnemer op laagspanning met een dag- en een 

nachtmeter gedurende het hele weekend, van zaterdagmorgen tot zondagavond, 

geregistreerd wordt op de nachtmeter”.  
 

De VREG is van oordeel dat deze bepaling uit het Energiebesluit evenwel in strijd is 

met de onafhankelijkheid van de regulator en zijn exclusieve bevoegdheid inzake 

tarieven. De Raad van State deelt die kritiek (zie advies RvS 38.388/1).  

 

Netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet kunnen van het nachttarief 

genieten tijdens het weekend en gedurende een afgebakende zone van 9 uur tijdens 

de nacht van elke weekdag. Deze afgebakende tijdszone wordt door de 

distributienetbeheerders op hun websites meegedeeld aan de netgebruikers.   
  

Om een algemene aanpassing van deze tariefperiode te doen zijn er technische 

ingrepen nodig (aanpassing zendapparatuur voor analoge meters, configuratie van de 

kalenders in de bestaande slimme en nieuwe digitale meters) alsook van een aantal 

processen voor de marktwerking (validatieregels, aanpassing van de schattingsregels 

en de SLP’s). De kostprijs van deze aanpassing is niet becijferd, maar lijkt in 

verhouding tot de baten hoog, te meer daar de Vlaamse Regering gekozen heeft om 

de klassieke meters niet langer te plaatsen, maar vanaf 2019 over te gaan tot de 

plaatsing van digitale meters. Zolang er nog klassieke meters staan opgesteld, 

zouden de aanpassingen dus in beide systemen moeten voorzien worden.  

 

2. De premisse dat de invoering van een dergelijk tarief de factuur voor een gemiddelde 

klant zal doen dalen is verkeerd. Zowel de distributienetbeheerders als de 

leveranciers hebben de mogelijkheid om de gederfde inkomsten te compenseren.   

 

Bij de distributienetbeheerders worden de volumesaldi in de tariefmethodologie in 

rekening gebracht voor het vastleggen van de tarieven. Dit houdt in dat, nog los van 

de verwachte toename van de kosten, een verschuiving van het éne telsysteem naar 

het andere, zal leiden tot een bijstelling van de tarieven opdat de kosten van de 

netbeheerders conform de tariefmethodologie worden vergoed. Gemiddeld gezien 

levert dit dus geen voordeel op.   

 

Ook de leveranciers hebben de mogelijkheid om hun producten aan te passen in 

functie van het aantal uren aan daltarief.   

 

We verwijzen voor de impact verder ook naar een eerdere studie van de CREG 

hierover uit 2008: STUDIE (F)080306-CDC-755 over ‘de impact van de uitbreiding 

van het nachttarief naar de wettelijke feestdagen voor netgebruikers aangesloten op 

het laagspanningsnet’.  

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/38388.pdf#search=38.388%2F1
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F755NL.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F755NL.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F755NL.pdf

